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$&:  وبعد قال اهللا تعاىل، احلمد هللا وصلى اهللا على حممد وعلى آله وسلم yϑ ¯Ρ Î) 
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ومن أمهها  ، فيجب على كل مكلف أن يتعلم القدر الواجب من مبادئ دينه            

فال يقوم اإلسالم وأركانه إال بعد معرفة ، وأعظمها العلم باهللا سبحانه وتعاىل 
العقيـدة  ويف هذه األسطر نقرّب للمبتدئ بعض املبادئ يف     ، اخلالق جل وعال    

وترتيه اهللا تعاىل من كل نقص ، املطابقِة للعدل والتوحيد ، الصحيحة إن شاء اهللا
 .نسأل اهللا التوفيق واهلداية، 
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 علم التوحید
 .اهللا خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل

وعندما نشاهد خطا مجيال أو نقشا ،  نسأل عن بلد الصنع-عندما نشتري شيئا 
   نا نسأل منفهـم  ؛ هكذا بـالفطرِة والعقـل   ؟، ومن نقش ذاك؟ كتب هذارآئع

فماذا يقول . ولكل خملوق من خالق، وندرك أنه البد لكل مصنوع من صانع 
، والشمس املتوهجة ، وجنومها الزاهرة ، العقل وأنت تنظر إىل السمآء املرفوعة

،  الشاخمةما ذا تدرك بفطرتك السليمة وأنت قزم صغري أمام اجلبال؟ والقمر املنري
ما أعظم : أال تقول ؟ والبحار الزاخرة ، واألودية والشعاب ، والسهول املترامية 

أال جيزم العقل بأنه البد هلذا الكون ال؟  اخلالقبرٍ دّكبري من خالق خلقه ومدبه؟ر 
ساعدة ، لقد عرف اهللا أعرايب ابن ى قُسمسالبعرةُ تدلُّ : فقال، قبل اإلسالم ي

، وأرضا ذات فجاج، إين أرى مساًء ذات أبراج، لى البعري واألثر  على املسري ع
 .أال يدل ذلك على اللطيف اخلبري، وحبارا ذات أمواج
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ôM ys ÏÜß™  ^]٢٠-١٧الغاشية.[ 
 .ظاهر فيما خلق ، فاهللا موجود ؛ ومسألةُ وجود اهللا ال حتتاج إىل حبث وتعب 
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 تأمـــلْ ســـطور الكآئنـــات فإـــا
 وقد خطَّ فيها لو تأملت خطهـا      

ــآئل    ــك رس ــإل األعلــى إلي  مــن امل
 طـل أال كلُّ شيء مـا خـال اهللا با        

 
 بعض الصفات

 .وصفات نفي، هللا جل وعال ِصفات إثباٍت 
  :صفات اإلثبات

 :اهللا قادر -١
يتبادر إىل أذهاننا وحنن نشاهد املخلوقات ، بعد أن عرفنا أن اهللا موجود وخالق

           تِجدا ملا وشـاهد   ، الضخمة واهلآئلة أن خالقها قادر فلو مل يكن قادر ـنفم
  بجعقدرة الذين بنوها كيف قدروا على رفـع الصـخور       أهرامات مصر ت ِمن 

 .؟الكبرية إىل أعالها
 ؟  &فكيف بقدرة اهللا الذي رفع الســمــاء وعلَّق األرض والكواكب يف اهلواء

÷Λ äΡ r& u ‘‰ x© r& $ ¸) ù= yz ÏΘ r& â !$ uΚ ¡¡9 $# 4 $ yγ8 oΨ t/ ∩⊄∠∪ yì sù u‘ $ yγ s3 ôϑ y™ $ yγ1 §θ |¡ sù ∩⊄∇∪ 
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 .ذلك من اآليات
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فثبت بذلك . فامللكوت الواسع يشهد بالقدرة املذهلة اليت ال يستوعبها عقل بشر
 .أن اهللا قادر

ثُم إن الذي جعل القلب مثالً يدق مدى احلياة وهو قطعة حلم ضعيفة دون أن 
 .يتآكل كما حيصل للحديد واملواد الصلبة لَخاِلق قادر على صنع العجآئب

 :اهللا عالم -٢
ولذلك نرى يف ، إن دقة أي مصنوع وجودته مترتبةٌ على العلم بأسراره وآثاره

، صناعة وازدهرت أن األحباث ما تزال قآئمةعصرنا احلاضر الذي تقدمت فيه ال
ومهما كانت اآللة املصنوعة متقدمةً ومتقنةً فإن األيام تكشف ، والتطور مستمر 

فكـم طـرأ يف عـامل الطـائرات مـن تطـورات       ، عن قصور وعجز جيـب تالفيـه        
 .وانتكاسات

ومع ما وصل إليه اإلنسان يف هذا اال فإنه يبحث عن خالص من عيوب هذه 
وتؤذي األحياء بأصوات حمركاا إىل غري ، صناعة اليت تلوث اهلواء واألرض ال

فهل تقارنُ بعصفور صغري من صنع اهللا ، ذلك من األخطار والتكاليف واملشاكل
تأملْ شاة أو ؟ ! يزيد البيئة مجاال وأُنسا يطري ويهبط ويأكل ويشرب حبرية تامة

، نافع ففي حلمها ولبنها ودهنها غذاءبقرة كيف خلقها اهللا متعددة األغراض وامل
، ويف فضالا غذاء لألرض والنبـات  ، ويف جلدها وشعرها البساط والكساء     

ولو حسبت كم يف العامل . فأنت ترى ما يف خلق اهللا من املزايا وعدم العيوب  
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من أطباء ومستشفيات وأحباث وخمتربات وفنيني واختصاصيني ومؤسسات كلها 
 ))!.اإلنسان(( صغري امسه حتاول معرفة خملوق

وكلما تقدم البحث والطب وقف الباحث أو الطبيب حائرا ذاهال أمام التعقيد 
 .والعامل اهول والدقة العجيبة 

لكـن ال يعـرف الطـب إال    ، فهذا املخ عجينة بسيطة من حيث امللموس املادي    
لى ما حيتويه إنه لو صنع اإلنسان دماغاً حيتوي ع: اليسري عن أسرارها حيث قالوا

:  الدماغ األهلي من مليارات اخلاليا العصـبية لكـان حبجـم األرض علـى األقـل             
&Ÿω uρ tβθ äÜŠ Ås ãƒ & ó ý Î/ ô ÏiΒ ÿ Ïµ Ïϑ ù= Ïã �ωÎ) $ yϑ Î/ u !$ x© ^]ــرة yì& ]٢٥٥البقــ Å™ uρ ’ În1 u‘ 

¨≅ à2 > ó x« $ ¸ϑ ù=Ïã ^]اهللا كامل وشامل  . ]٨٠األنعام فِعلْم. 

 : اهللا حي-٣
، والقدرة والعلم ال يكونان إال مع احلياة .  سبحانه وتعاىل قادر عاملتقدم أن اهللا

 .فامليت واجلماد ال يقِْدران وال يعلَماِن، فال يقدر ويعلم إال احلي 
 :اهللا سمیع بصیر -٤

، ختتار شركات الطريان لقيادة الطائرات أصحاب اللياقة البدنية والصحة التامة
وإال تعرضـت الطـآئرة     ، السـليمة والسـمع احلـاد     وباألخص من يتمتع بالرؤيـة      

 .وركاا للخطر
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البد أن تكون كلُّ ذراته مبـرأى ومسـمع   ؛ فما بالك باهللا الذي يسيّر امللكوت    
واهللا سبحانه وتعاىل ال يسمع . يسمع دعآء املستغيث ويليب نداء امللهوف ، منه

ا من غري أن ألنه يسمع كل األصوات يف آن واحد على اختالف لغا، حباسة 
وال حتجـب   . وال يشغله صـوت عـن صـوتٍ       ، يشوش الضجيج متييز األصواتِ   

وهذا يدل على أنه تعاىل يسمع ويرى بغري حآسة ألن ، رؤيته الستور والظلمات 
 .احلاسة تعمل يف شيء حمدود ويف نطاق ضيق

تشكو زوجها # جاءت خولة بنت ثعلبة زوج أوس بن الصامت إىل الرسول 
أنـِت علـي كظهـِر أمّـي        :  أي قال  -يا رسول اهللا إن أوسا ظَاهر مين        : فقالت

، مـآ أراِك إال قـد حرمـِت عليـه        : #فقـال الـنيب     ، وكان طالقًا يف اجلاهلية   
أشكو إليك يا : وقالت، فهتفت واشتكت إىل اهللا سبحانه وتعاىل ضعف حاِلها

 &.إن ضــمهم إليــه ضــاعوا  و، رب ِصبـــيةً صــغارا إن ضــممتهم إيلَّ جــاعوا   
ijk ô‰ s% yì Ïϑ y™ ª! $# tΑ öθ s%  ÉL ©9 $# y7 ä9 Ï‰≈pg éB ’ Îû $ yγ Å_ ÷ρ y— 

þ’ Å5tG ô±n@ uρ † n< Î) «! $# ª! $# uρ ßì yϑ ó¡ tƒ !$ yϑ ä. u‘ ãρ$ pt rB 4 ¨β Î) ©! $# 7ì‹ Ïÿ xœ î�� ÅÁ t/ ^].ادلة١ا[ 

 : اهللا األول واآلِخر-٥
واآلِخر الذي ليس ، بدايةوالقدمي الذي ليس له ، هو تعاىل األول ليس قبله أول

، أنه لو كان محدثًا للزم أن يكون شيء قبله أحدثه : والدليل العقلي، له اية
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uθ&: والعقـل مينـع ذلـك       ، وندخل يف دوامة التسلسل إىل ماال اية       èδ  ãΑ ¨ρ F{ $# 

ã� Åz Fψ $# uρ ã� Îγ≈ ©à9 $# uρ ß ÏÛ$ t7 ø9 $# uρ ( uθ èδ uρ Èe≅ ä3 Î/ > ó x« îΛ Î= tæ  ^]٣:احلديد.[ 
وإذا مل يستوعب العقل البشري هذه املعاين ، فاخلالق ال خالق له وإال فليس خبالق

فال يطمع يف معرفة كـل    ؛ فعليه أن يلزم حدوده فإن قدرته يف التصور حمدودة        
فلو ذهبنا نبحث عن خـالق هللا لنفينـا أن   : واخلالصة، شيء عن اهللا جل شأنه   

ألن اهللا ؟ من خلـق اهللا : وق فال نسأليكون اهللا خالقًا فالبد من خالق غري خمل     
 .خالق كل شيء وهو غري خملوق

 :اهللا سبحانھ وتعالى غني -٦
والدليل على غناه سبحانه أنه خيلق من الكآئنات كُلَّ . والغين هو الذي ال حيتاج

ولو كان له يف ، وقت أعدادا ال حتصى ويميت يف نفس الوقت أعدادا ال حتصى 
ألنا نسارع إىل   ؛ واحتفظ م ومل يِمتهم   ، قَهم مرة واحدة  خلقهم حاجةٌ  لَخلَ   

، وحنافظ عليها ، مجع األشيآء اليت حنتاجها مىت قدرنا على حتصيلها دفعة واحدة 
β¨ &:ولكن اهللا خلَق خلْقَـه ِلحكمـٍة ال ِلحاجـة            Î* sù  ©! $# uθ èδ � Í_ tó ø9 $# ß‰Š Ïϑ pt ø: $# ^

 ].٢٤: احلديد[
ألنه خلق اخللق ؛ ستعمال اآلالت يف تنفيذ ما يريد سبحانهكما أن اهللا غين عن ا

مث إنه يعطي ويرزق وال ينقص من خزآئنه مثقالُ ، بدون حاجة إىل آلة أو معاون
بل  ال يقدر ، إذ هو غين لقدرته على إجياد ما يريد يف أقرب من ملح البصر، ذرة
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$&.عقل أن يتخيل سعة ملكوتـه ومطلـق غنـاه جـل وعلـى         pκ š‰ r' ¯≈ tƒ â¨$ ¨Ζ9 $# ÞΟ çFΡ r& 

â !# t� s) àÿ ø9 $# ’ n< Î) «! $# ( ª! $# uρ uθ èδ � Í_ tó ø9 $# ß‰‹ Ïϑ ys ø9  ].١٥فاطر[^  #$
لو أن أولَكم وآخركم وِجـنكم و إنسـكم         : ياعبادي: ((ويف احلديث القدسي  

ولو كانوا على أفجر . كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد يف ملكي شيئًا
 )).ملكي شيئًاقلب رجل واحد ما نقص من 

 
 صفات النفي

 : اهللا ال یشبھ شیئا من المحدثات-٧
فهو القدمي الذي ال يشبه شيئا ، ألنه تعاىل لو أشبه شيئا محدثًا لكان مثَله حمدثا 

واهللا تعاىل ليس جبسم ،وإما أعراض كاللون،فاملخلوقات إما أجسام ؛ من خلقه 
§{& :وال عرض øŠ s9  Ïµ Î=÷W Ïϑ x. Ö ï† x« ( ^]١١شورىال.[ 

 ؛اهللا سبحانھ وتعالى ال ُیرى باألبصار -٨
 :وقد دل على ذلك  العقل والنقل، ألنه ليس جسما وال عرضا حىت يرى 

إن حاسة الرؤية إذا كانت سليمة ومل مينـع مـانع مـن الرؤيـة ِمـن        : دليل العقل 
 شروط فعندما توجد، أو قُرٍب مالصق للعني ، أو بعٍد، أو إضآءة زآئدة، ظالم

 .الرؤية املذكورة تستطيع العني رؤية املوجودات
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ألن املرئـي  ؛ وال يصح لنا أن نراه، واهللا سبحانه وتعاىل موجود قطعا ومل نره    
واهللا سـبحانه   ، ويف جهـة مـن اجلهـات      ، وله لون ، جيب أن يكون جسما يرى    

نبحث عنه بدليل أن أعظم ِسرّ ، فَعظَمته سبحانه يف خفآئه. وتعاىل ليس كذلك
هو احلياة والروح والعقل والتفكري والتمييز والفرح واحلزن وحنو ذلـك ممـا ال              

فالكآئنـات احليـة معجـزة يف    . نقدر على وضع اليـد عليـه مـع علمنـا بوجـوده      
 .تكوينها

�š &:  ولكن الروح اليت ال ندركها معجزةٌ أكرب       tΡθ è= t↔ ó¡ o„ uρ Ç tã Çyρ ”�9 $# ( È≅ è% 

ßyρ ”�9 $# ô ÏΒ Ì� øΒ r& ’ În1 u‘ !$ tΒ uρ Ο çF� Ï?ρ é& z ÏiΒ ÉΟ ù= Ïè ø9 $# �ω Î) WξŠ Î=s% ^. ]٨٥ : اإلسرآء.[ 
! ؟وكيف يخفى والشمس بعض آياته! ؟فكيف يرى اهللا والروح بعض أسراره 

نـراه  ، نراه سبحانه بعيون التصديق واإلمياِن يف آياته البـاهرة وآثـاره الظـاهرة         
 .بالبصآئر ال باألبصار
’4&:  اآلخرة فقد استدل بقوله سبحانهومن زعم أنه يرى يف n< Î) $ pκ Íh5 u‘ ×ο t� Ïß$ tΡ  ^

: والتقدير، وهو مؤول حبذف مضاف،  وهو دليل يقبل التأويل].٢٣ :الــقيــامة[
�&:ألا مقابلة لآلية اليت بعدها؛ إىل رمحة را ناظرة Ýà s? β r& Ÿ≅ yèøÿ ãƒ $ pκÍ5 ×ο t� Ï%$ sù 

ووجوه تتوقّـع   ، فوجوه منتظرةٌ لرمحِة اللّهِ   واملقابلة تقتضي ذلك    ].٢٥: القيامة[^
 .غضبه ونقمته
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$&: فقـد ورد نـاظر مبعـىن منتظـر كمـا يف قولـه سـبحانه              :  ومن جهة ثانيـة    tΒ 

tβρ ã� ÝàΖ tƒ �ωÎ) Zπ ys øŠ ــس[^ ¹| ــالعني. ]٤٩ :ي . وإمنــا تنتظــر، والصــيحة ال تنظــر ب

8ο&  :- حكاية عن بلقيس -وكذلك قوله تعاىل  t� Ïß$ oΨ sù zΝÎ/ ßì Å_ ö� tƒ tβθ è=y™ö� ßϑø9 $# 
 .والدليل إذا طرقه االحتمال بطل به االستدالل. منتظرة: أي.]٣٥: النمل[^

وإمجاعهم . كما أن أهل البيت عليهم السالم جممعون على عدم جتويز رؤية اهللا
واألحاديث الواردة يف هذا الشأن تعرض على . كما قال ابن تيمية وغريه، حجة
ألا تقتضي التشبيه باألشياء املرئية مـن  ؛ آنُ ينفي عن اهللا الرؤية  والقر، القرآن

 .أجسام وأعراض
يـؤدي إىل تشـبيه اهللا   ؛ ))إنكـم تـرون ربكـم كـالقمر    : ((فاحلديث الذي يقول 

ويكون ، فهو الذي نريد  ، وإن كان احلديث ال يفيد ذلك     ، بـخلِْقِه وهو القمر  
وإال توقفنا عن ، ا أخربكم به كالقمر عيانا ترون وعده ووعيده وِصدق م: معناه

واألخـذُ  ، تعاىل اهللا عن ذلـك ، العمل حبديث ظين يؤدي إىل التشبيه والتجسيم   
وقد استدل القآئلون بالرؤية بأحاديث . باآلية احملكمة أوىل من األخذ باملتشابه

 .متناقضة ليس هنا حمل ذكرها
 
 :ریكاهللا سبحانھ  واحد ال ثاني لھ وال ش -٩

؟لو افترضنا وجود شريك هللا فهل ميكن أن ال حيدث بينهما خالف. 
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ــال    ــوك األرض علــى مــر الزمــان هــو الــرتاع والقت ــني مل  إنَّ الــذي نشــاهده ب
ومِلـك يـدمّر وآخـر    ، فهذا يبين وذاك يهـدم    ؛ واالغتياالت واملعارضة والتغيري    

 .يعمر
خذ . ذه اململكة على نسق واحدفالكآئنات يف ه، وهذا ال يوجد يف مملكة اهللا

كيـف انصـب يف الـرحم    ، اإلنسان ابتدآًء من أصله الذي هو املآء: لذلك مثالً 
مث منوها لتصبح متصلة ، وتعلقها جبدار الرحم ، والتقاط الرحم للنطفة، حبيواناته 

ستجد مسرية اإلنسان مثل املآء الذي ! باحلبل السري الذي ميدها بالغذآء النافع
وإذا ِبك تشاهد احلبة الواحدة اليت ، إىل األرض لينعش البذر شاقًا طريقهينحدر 

مثـل اخلليـة الـيت تتكـاثر لتكـوّن آالف        ، بذرها قد حتولت إىل مئـات احلبـات         
وحبله ، والتفاحة املعلقة بالشجرة متاثل الصغري يف بطن أمه، اآلالف من اخلاليا 

 .واحدكلها تشري إىل مبدع ، السري كفرع الشجرة
وال يوجد على مدار الزمـان مِلــك غيـر    ، ال تنافر يف خلقه وال خلل يف صنعه      

أو جــمد هبـوب   ، أو منـع السـحاب أن ميطـر      ، أو طَعم البحر  ، جمرى الشمس 
 .وهذا دليل على أن املتفرد هو اهللا،الرياح
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ويف كلَّ شيء له آيةٌ         تدل على أنه واحد 
öθ&: قال تعاىل  s9 tβ% x. !$ yϑ Íκ� Ïù îπ oλ Î;# u �ωÎ) ª! $# $ s? y‰ |¡xÿ s9  ^] ٢٢ :األنبيـآء [،&  $ tΒ uρ 

ô ÏΒ >µ≈ s9 Î) �ω Î) ª! : وهلذا كان مفتاح اإلسالم كلمة التوحيد ، ]٦٢ :آل عمران[^ 4 #$
 )).ال إله إال اهللا((
 

*  *    * 
 

 مسآئل العدل
 : وهذه مسآئل العدل، مرت بنا مسآئل التوحيد

 :وتعالى َعْدٌل حكیٌم اهللا سبحانھ -١
وال يفعل القبيح مع أنه يقدر على فعل أي ، ألنه تعاىل ال يظلم أحدا؛  عدلٌ-أ

وهو ، م الظلم على نفسه كما حرمه على عبادهلكنه جل وعال حر، شيء يريد
فـال  . وما دام عالـمـًا به وغنيا عن فعله      ، سبحانه عالـم بالقبيح وغين عن فعلهِ     

إذ ال جهل وال حاجة ؛ بنا أي قبيح من ظلم أو كذب أو عبثميكن أن يفعل ر
 .حتمله على فعله 

ومنها ما ال ، منها ما نعرفها، فألنه خلَق كلَّ شيٍء حلكمة؛  أما أنه حكيم-ب
 .ولكن التوازن الذي نعيشه يف حياتنا جعلنا نعتقد وجنزم بأن اهللا حكيم، نعرفها 
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ووهب له القدرةَ ،  منح اإلنسانَ احلريةَ التامةَومن حكمة اهللا سبحانه وتعاىل أنْ
ففـي أي طريـق يشـآء     ، وبين له طريـق اجلنـة والنـار       ، على فعِل اخلِري أو الشِر      

وـاه عـن   ، فقد أمره اهللا بفعل الصاحلات ووعده عليها اجلنـة ، الذهاب ذهب 
لـى طاعتـه فيسـخر هلـا     مع أن اهللا ميكنه أن يجِبر عباده ع    ، اآلثام وتوعده النار  

لكان العقاب ؛ ولكنه لو فعل ذلك، جوارحهم كدقات قلوم ويقظة أدمغتهم 
 .والثواب عبثًا

وأن اهللا ، وأا بقَدِر اهللا ، بأن املعاصي من اهللا: ومن العجب أن يوجد من يقول
 كالورقة يف مهب، وأن اإلنسان مـجـبر على فعلها ، هو الذي خلقها يف اإلنسان

 .الريح
  ألن اهللا خلق اخللق ؛ ألنه تكذيب للرسل وكذب على اهللا    ؛ وهذا القول خطري

، وجعل بعض  حركام تابعا الختيارهم كاملشي إىل الصالة أو أماكن الفساد
ولذلك مل ، ويف نفس الوقت خلق القلب ليتحرك باستمرار بدون إرادة اإلنسان

وإمنـا تعلـق األمـر والنـهي مبـا      ، نيتعلق األمر والنهي بالقلب ليتحـرك أو يسـك       
 .وهو عمل اخلري والشر ، يستطيع اإلنسان أن يفعله

ولو مل يكن حرا لَما ،  يترتب على حرية اإلنسان فيما يفعل الثواب والعقاب-ج
 .كاجلمادات ، جاز ثوابه وال عقابه

وهناك تفضلٌ من اهللا تعاىل حيث جعل احلسنة الواحدة بعشرة أمثاهلا مث يضاعفها 
 .إىل سبعمآئة ضعف إىل ما يشآء
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فَمن هم .مثّ بني ذلك . إنَّ اللّه كَتب احلسناِت والسيّئاِت((ويف احلديث القدسي 
وإنْ هم ا فَعِملَها كَتبها اللّه ، حبسنٍة فَلَم يعملْها كَتبهاَ اللّه عنده حسنةً كاملةً 

وإنْ هم . عز وجلّ عنده عشر حسناٍت إىل سبعمآئة ِضعٍف إىل أضعاٍف كثريٍة
وإنْ هم ا فَعِملَها كَتبها اللَّه ، بسيئٍة فَلم يعملْهاَ كَتبها اللّه عنده حسنةً كَاِملةً

  . )١ ())والَ يهلك علَى اللَّهٍ إال هاِلك.ومحاها اللَّه :((زاد يف روايٍة)) سيئةً واحدةً

ــاىل  ــال تع $&:  ق yγ s9 $ tΒ ôM t6 |¡ x. $ pκ ö� n= tã uρ $ tΒ ôM t6 |¡ tF ø. ــرة [^ 3 #$ ــال]٢٨٦:البق :  وق

&y7 ù= Ï? èπ ¨Ζ pg ø: $#  ÉL ©9 $# ß^ Í‘θ çΡ ô ÏΒ $ tΡ ÏŠ$ t6 Ïã  tΒ tβ% x. $ |‹ É) s?  ^]٦٣: مرمي.[ 
ن زعم أن املعاصي اليت يفعلها العصاة إمنا هي من اهللا         جآء بني املسلمني م    -د

 .خلقها فيهم وأجربهم على فعلها
ومـا ذكرتـه إال لتعريـف طالـب العلـم بـبعض         ، وهذا الكالم ساقط ال يعتد به     

؛ واهلدف منها تدمري املسؤلية الكبرية علـى املسـلمني بالـذات         ، األفكار الشاذة 
ولكن العاجزين ، فإن قصروا فاللوم عليهم ، فواجبهم العمل خلري الدنيا واآلخرة

 .نعوذ باهللا، من املغفلني يرمون فضآئحهم على اهللا 
ملاذا أمر اهللا : ولكن نقول له، إن اهللا قدر علي أن أسرق: فإذا سرق أحدهم قال

 ؟بقطع يدك

                                                                                       

 .١١٨ص  / ١ صحيح مسلم ج)١(
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وملـا قطفهـا   ، مث ماذا لو أمر مِلك أحد جنوِده أن يقطف له زهـرة مـن بسـتان        
تعاىل اهللا عن ! ؟هل هذا إال السفه واجلنون، مره غضب وأمر بقطع يدهحسب أ

# &: قال تعـاىل ،فاهللا ال يأمر بالقبيح  .  ذلك sŒ Î) uρ (#θ è= yè sù Zπ t± Ås≈ sù (#θ ä9$ s% $ tΡ ô‰ ỳ uρ 

!$ pκ ö� n=tæ $ tΡ u !$ t/# u ª! $# uρ $ tΡ z� s∆ r& $ pκ Í5 3 ö≅ è% �χ Î) ©! $# Ÿω â� ß∆ ù' tƒ Ï !$ t± ós xÿ ø9 $$ Î/ ( tβθ ä9θ à) s? r& 

’ n? tã «! $# $ tΒ Ÿω šχθ ßϑ n=÷è s? ^ ]٢٨: األعراف.[ 

ويستطيع أن مينعها علـى جهـة القسـر         ، فاهللا ال يأمر ا وال حيبها وال يرضاها       
وما يترتب ، لكن ذلك ينايف حكمته يف جعل اإلنسان حراً ليتم حسابه ، والقوة

 .على هذه احلرية من جنة أو نار
ألن تكليفهم فوق ؛ أنه ال يكلفهم ما ال يطيقون من عدل اهللا ورمحته بعباده -ه 

    قـال تعـاىل   ، واهللا ال يظلـم أحـداً     ، طاقتهم ظُلـم :& Ÿω ß# Ïk= s3 ãƒ ª! $# $ ²¡ øÿ tΡ �ω Î) 

$ yγ yè ó™ ãρ ^]ألنه ؛  ومن مات كافراً أو فاسقًا ومل يتب خلّد يف النار].٢٨٦ :البقرة
ومن مات مؤمنـا  . م يفعلفقد دعاه اللّه إىل التوبة فل، رضي لنفسه ذا املصري 

 .وهذا هو معىن العدل والتوحيد ، دخل اجلنة خالدا
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 القرآن 
نعتقد أن القرآن الكرمي الذي يف املصاحف كالم اهللا و وحيه أنزله علـى نبينـا                 

لفظُه ومعناه من عند اهللا وتعبدنا . $بواسطة سيد املآلئكة جربيل # حممد 
 ...بتالوته يف الصالة وغريها

وإعجاز القرآن الكرمي يتمثل يف عجز اجلن . و معجزة الرسول الكربى اخلالدةوه
 .واإلنس عن اإلتيان مبثله أو بسورة منه
إىل يوم القيامة عن نظم كالم مثلـه يف  ، وما زال الناس عاجزين إىل يومنا هذا     

. واشتماله على أضخم دستور عرفه البشـر      ، وحسِن نظِْمهِ ، وفصاحته، بالغته
ــ ــرب، واألخــالق، م اخلطــوط العريضــة يف احلــالل واحلــرام نظَّ ــال، والع ، واألمث

مع أن القرآن نزل . والتوحيد وحنو ذلك، والوعد والوعيد، والتأريخ، واآلداب
يف زمن كان العرب فيه غايةً يف الفصاحة حيـث كـانوا يتفـاخرون بالْخطَـب                

 .رآن الكرميومع ذلك عجزوا عن معارضة الق، البليغة والقصآئد الرآئعة 
أن حربـًا حدثَت : ومن أمثلة ذلك، ومن إعجاز القرآن الكرمي اإلخبار بالغيب

ففرح املشركون فرتل ؛ كانت الغلبة فيها لفارس على الروم، بني فارس والروم
 :قول اهللا تعاىل

&ijk  $Ο !9# ∩⊇∪ ÏM t7 Î=äñ ãΠρ ”�9 $# ∩⊄∪ þ’ Îû ’ oΤ ÷Š r& ÇÚö‘ F{ $# 

Ν èδ uρ -∅ ÏiΒ Ï‰ ÷è t/ óΟ Îγ Î6 n=yñ šχθ ç7 Î=øó u‹ y™ ∩⊂∪ ’ Îû Æì ôÒ Î/ šÏΖ Å™ 3 ¬! ã� øΒF{ $#  ÏΒ 
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ã≅ö6 s% . ÏΒ uρ ß‰ ÷è t/ 4 7‹ Í≥ tΒ öθ tƒ uρ ßy t� øÿ tƒ šχθ ãΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# ∩⊆∪ Î� óÇ uΖ Î/ «! $# 4 ç� ÝÇΖ tƒ ∅ tΒ 

â !$ t±o„ ( uθ èδ uρ â“ƒ Í“ yè ø9 $# ÞΟŠ Ïm §�9  ] .٥-١ :الروم[^ ∪∋∩ #$

وهذا ، سنني من نزول هذه اآليات وانتصرت الروم على فارس بالفعل بعد سبع 
. إىل غري ذلك من أسرار القرآن وعجآئبه اليت ال حتصى. غيب ال يعلمه إال اهللا

ال ، وهو خالف عقيم ؟ وقد حدث خالف حول القرآن هل هو خملوق أم قدمي
واملطلوب االعتقاد بأن القرآن الكرمي كالم اهللا أنزله هلداية البشـر           ، طآئل حتته 

 .والعمل به 
، وترك اللب واجلوهر ، ومن املؤسف عناد السفهآء على القشور والتقلب فيها 

فكم سجل التأريخ من هذه الزالت والصراعات حول مثل هذه القضايا اليت ال 
فـنحن نعـرف أن الزيديـة    . ختدم اإلسالم  بل دمه ال حول وال قـوة إال بـاهللا      

؛ وهذا يكفي ، بأنه قدمي: يقولونوالباقون . بأن القرآن خملوق:واملعتزلة يقولون
ألنه ال فآئدة إلثارة اخلالف من جديد ِإال اإلجهاز علـى مـا بقـي مـن وحـدة             

 .واملسألة يف الكتب املطولة. ِإن بقي منها شيء، املسلمني
*  *  * 
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 صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم محمد
وأيده ، اتوالدليل على ذلك أن اهللا صدق دعواه باملعجز. نشهد أنه نيب صادق

ومازال ، فلم يستطع أحد مواجهة التحدي ، وحتداهم بالقرآن، بالنصر واآليات
مث إنّ محمدا أمي ببالد معزولة بني جبال مكة ال يكتب وال         ، التحدي قائمآ   

فال ميكـن أن يتحـول يف األربعـني مـن عمـره إىل أعظـم          ، يقرأ وال يقول شعرا   
يل برأيه يف كل شأن من شؤن الدنيا واآلخرة وأن يد، مشرّع عرفه تأريخ البشر

ومل نسمع  بشخص ألَّف كتابا من نوع من البالغة ال يشبه كالمه يف سآئر ، 
وإن تنوعت ، إذ أن أسلوب املؤلف ال خيتلف ولغته ال تتفاوت. مؤلفاته األخرى

القرآن بأسلوب ال يقدر عليه : جآء بأسلوبني# ولكن الرسول . املوضوعات
فلماذا ال يعتمد   .  واحلديث الشريف بأسلوب عادي ال يساوي القرآن       .البشر

فثبـت أنـه رسـول اهللا    ؟؛  حممد أسلوبا واحدا إذا كان هو الذي ألفه من عنده  
 .#الصادق األمني 

 
 الوعد والوعید

إن اهللا سبحانه وتعاىل وعد املؤمنني الذين ميوتون على اإلميان أن يدخلهم اجلنة 
ــاهللا ورســوله حممــد  أ. خالــدين فيهــا  # مــا الكــافرون الــذين ال يؤمنــون ب

والفاسـقون الـذين    ، واملنافقون الـذين يؤمنـون بألسـنتهم ويكفـرون بقلـوم            ،
واإلفطار يف ار ، وقطع الصالة، وشرب اخلمر، الزنا: مثل، يرتكبون احملرمات
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نار توعد اُهللا كلَّ هؤالء ب. وغري ذلك من املعاصي، شهر رمضان من غري عذر
 .جهنم خالدين فيها إذا ماتوا مصرّين على كفرهم ونفاقهم وفسقهم

t&: قال تعاىل Ï% ©! $# uρ Ÿω šχθ ãã ô‰ tƒ yì tΒ «!$# $ ·γ≈s9 Î) t� yz#u Ÿωuρ tβθ è=çF ø) tƒ }§øÿ ¨Ζ9 $# 

 ÉL ©9 $# tΠ §� ym ª! $# �ω Î) Èd, ys ø9 $$ Î/ Ÿω uρ šχθ çΡ ÷“ tƒ 4  tΒ uρ ö≅ yè øÿ tƒ y7 Ï9≡sŒ t, ù= tƒ $ YΒ$ rO r& ∩∉∇∪ 

ô# yè≈ŸÒ ãƒ ã& s! Ü># x‹ yè ø9 $# tΠ öθ tƒ Ïπ yϑ≈uŠ É) ø9 $# ô$ é# øƒ s† uρ  ÏµŠ Ïù $ ºΡ$ yγ ãΒ ∩∉∪ �ωÎ)  tΒ z>$ s? 

š∅ tΒ# u uρ Ÿ≅ Ïϑ tã uρ Wξ yϑ tã $ [s Î=≈ |¹ š� Í× ¯≈s9 'ρ é' sù ãΑ Ïd‰ t6 ãƒ ª! $# ôΜ Îγ Ï?$ t↔ Íh‹ y™ ;M≈uΖ |¡ym 3 
tβ% x. uρ ª! $# # Y‘θ àÿ xî $ VϑŠ Ïm  ].٧٠-٦٨: الفرقان[^ ∪⊂∠∩ ‘§

  #شفاعة النبي
وقد قال . وفآئدة الشفاعة زيادة النعيم والسرور    . للمؤمنني  # شفع النيب   ي

واستدلوا حبديث جاء فيه أن     . إن الشفاعة للفاسقني والظاملني   : بعض العلمآء   
إال أن القرآن الكرمي يعارض !. شفاعيت ألهل الكبآئر من أميت: قال# النيب 

 . هذا احلديث
$&:قال اهللا تعاىل tΒ t Ïϑ Î=≈©à= Ï9 ô ÏΒ 5ΟŠ ÏΗxq Ÿω uρ 8ì‹ Ïÿ x© äí$ sÜãƒ  ^]وقال ].١٨:غافر 

Ÿωuρ šχθ&: تعـــــــــاىل ãè xÿ ô± o„ �ω Î) Ç yϑ Ï9 4 |Ó s? ö‘ $   &]٢٨: األنبيـــــــــاء[^  #$ tΒ uρ 
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š Ïϑ Î=≈©à= Ï9 ô ÏΒ A‘$ |ÁΡ r&   ^]فثبت أن الشفاعة ال يستحقها إال ، ] ٢٧٠ : البقرة
 .ل صاحلألنه ال يعقَل أن يدخل أحد اجلنة بدون عم؛ املؤمنون

ولو كانت الشفاعة ألهل الكبآئر لكان ذلك إغراًء بارتكاب املعاصي ركونـا           
ليزدادوا : واجلواب؟ ما فآئدة الشفاعة للمؤمنني: وقد يقول قآئل. على الشفاعة

 .نعيما إىل نعيمهم
 األمر بالمعروف والنھي عن المنكر

ف وينهوا عن املنكر من أهم الواجبات على املكلفني املسلمني أن يأمروا باملعرو
فكلُّ فرٍد يف مجاعة املسلمني واجب عليه أن حيارب الفساد بيده إن استطاع ، 

 .وإن مل يستطع فيكره ذلك بقلبه وهو أضعف اإلميان، وإن مل يستطع فبلسانه
، والتـراحم ، فهو حثُّ الناس على القيام بأركان اإلسـالم : أما األمر باملعروف  

فاملسـلم جنـدي    . وحنو ذلك من أعمال اخلري    . انةواألم، والصدق، واإلحسان
وأن يقدم يف سبيل ذلك مالَه وحياته ، وأبناء ملَّته، شجاع كلفه اهللا حبراسة دينه 

، وإن قُِتلَ يف سبيل اهللا فهو شـهيد يدِخلُـه اُهللا يف أعـايل اجلنـات       ، إنْ لَِزم األمر  
، كمة واملوعظة احلسـنة ولكن األمر باملعروف والنهي عن املنكر حباجة إىل احل        

وجيب دراسة شروط األمر باملعروف .ونبذ العنف إال يف احلاالت الالزمة لذلك
 .والنهي عن املنكر قبل القيام به
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 اإلیمان
 :الركن األول:   عناصر اإلميان ثالثة

أشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له  وأن ((إقرار باللسان ويتمثل يف كلمة 
واإلميان ، وأنَّ هللا مآلئكةً ال نراهم ال يعصون اهللا أبدا #، اهللا حممدا رسول 

بالكتب املرتلة على األنبيآء السابقني آِخرهـا القـرآن الـذي نسـخها ودعـا إىل              
 - يـوم القيامـة     -واإلميان بالرسل واليوم اآلخر     ، اإلميان ا على سبيل اجلملة    
ملرض والغبـآء والـذكآء واحليـاة       الصحة وا : مثل، واإلميان بالقدر خريه وشره     

أن نؤمن باهللا ومالئكته وكتبـه ورسـله واليـوم      : واخلالصة، واملوت أنه من اهللا   
 .اآلخر وبالقدر خريه وشره

 .افقنيالتصديق بالقلب فال يكفي اإلميان باللسان وإال فهو إميان املن: الركن الثاين
فمـن مل يعمـل     ، عمـلُ العمل بـاجلوارح حبيـث يصـدق القـولَ ال         : الركن الثالث 

الواجبات الدينية من صالة وصيام وحج وزكاة واجتنـاب للمحرمـات فلـيس        
وعمل باجلوارج  " القلب"فاإلميان هو إقرار باللسان وتصديق باجلَنان       ؛ مبؤمن  

يقول اهللا سبحانه . دنيا و آخرة عبادة ومعاملة    ،  فهو قول وعملٌ   -واألركان  
tΠ&:  وتعاىل öθ u‹ ø9 $# àMù=yϑ ø. r& öΝä3s9 öΝä3oΨƒÏŠ àM ôϑoÿ øC r& uρ öΝä3ø‹ n=tæ  ÉL yϑ ÷èÏΡ àMŠ ÅÊu‘uρ ãΝä3s9 

zΝ≈ n=ó™ M} $# $ YΨƒ ÏŠ ^]٣: املآئدة [.  
*   *  * 
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 اإلمامة
فهو $، هو علي ابن أيب طالب # تعتقد الزيدية بأن اإلمام بعد رسول اهللا 

ِصويا،  وأول من آمن به هاوهو أكثر الصحابة رضي اهللا عنهم علموجهاد . 
وقد ورد فيه من اآليات واألحاديث ما يقطع بأحقيته ملنصب اإلمامة مثل قوله 

$ &:تعــاىل uΚ ¯Ρ Î) ãΝ ä3 –Š Ï9 uρ ª! $# … ã& è!θ ß™ u‘ uρ t Ï% ©! $# uρ (#θ ãΖ tΒ# u t Ï% ©! $# tβθ ßϑ‹ É) ãƒ nο 4θ n= ¢Á9 $# 

tβθ è? ÷σ ãƒ uρ nο 4θ x. ¨“9 $# öΝ èδ uρ tβθ ãè Ï.≡ u‘  ^]٥٥: املآئدة[ . 
. ا نزلت فيه لـَمـَّا زكى خبامته وهو يصـلي إذ أعطـاه لسـآئل            ذكر املفسرون أ  

من كنت مواله فعلي ((# وورد من السنة آحاديث كثرية نذكر منها قوله 
مث تعتقد . #وهذا نص متواتر وقاطع بأنه موىل املؤمنني بعد النيب ، )١ ())مواله

ووضعوا لإلمام . سنيالزيدية بإمامة أبنآء فاطمة عليها السالم بدءاً باحلسن واحل
أن يكون جمتهدا يف علوم الشريعة وخاصة : املفروض طاعته شروطاً صارمة منها

 .عادالً، عفيفًا، رحيما، صآئب الرأي، سخياً، وأن يكون شجاعاً، الفقه 
و الزيدية تنكر والية العهد وجتعل اخلالفة عقداً بني الداعي إليها من آل البيت 

فـإذا  ، لعلمآء الذين جيتمعون ملناقشة من يدعوا إىل نفسـه     وبني األمة ممثلة يف ا    
 .قرروا صالحيته بايعوه

                                                                                       

. ٣٧٣رقــم  = ٥/٥٩١و الترمــذي .  ٤٨وأبــو طالــب .  ١/٣٧ اهلــادي يف األحكــام )١(
ــم / ١وابــن ماجــة   ــم ٤٥،ص ٤٣ص ١١٦رق ــم ١، وأمحــد ١٢١رق ــم ٢٥٣ص ٩٦٤رق ، رق

 .، وقد ر واه من أربعني طريقة ١٣١٠، ورقم ٩٥٠،  ورقم ٦٤١
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فقالـت  ، فاحملدثون حصـروها يف قـريش       ، والزيدية يف مسألة اإلمامة منطقيون    
 ..# فآل البيت أوىل ما دام احلصر وارد يف قبيلة الرسول : الزيدية

 
 :الزیدیة في سطور

العدل والتوحيد والوعد : (ملبادئ اخلمسة يف ا $  ينتمون إىل اإلمام زيد      -١
وال يشترط ، )والوعيد واإلمامة وهي مواالة أهل البيت مجلة بشروطهم املعروفة

 .املوافقة يف املسائل الفرعية
 .وال التِقية، وال باملتعة،  ال يقولون بالرجعة-٢
#  والصحايب من طالت جمالسته للنيب    .  كل الصحابة عدول إال من أىب      -٣
 .مات متبعا لشرعهو
 .إخل. والقياس، واإلمجاع، والسنة، الكتاب:  أدلتهم األساسية-٤
 يقبلون كتب احلديث على اإلطالق مـن روايـة آل البيـت أو مـن غريهـم                -٥

أو أمجع عليـه    ، أو ما صح من احلديث    ، أو العقل ، بشرط أن ال تصادم القرآن    
: مثل.  عدا بعض الرواياتما، أهل البيت فظهر أم يقبلون كتب احلديث مجلة 

شفاعيت : وكذلك حديث . من قال ال إله إال اهللا دخل اجلنة وإن زىن وإن سرق
 .وحنومها ملصادمتهما للقرآن مجلة وتفصيالً. ألهل الكبائر من أميت

 .على سائر الصحابة$  يقدمون عليا -٦
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ي عن املنكر  يقولون باخلروج على الظامل تطبيقًا ملبدأ األمر باملعروف والنه-٧
 .بشروط معروفة

 . ينفون رؤية اهللا يف الدنيا واآلخرة-٨
 . يرتهون اهللا ترتيها مطلقًا عن التشبيه والتجسيم-٩

وال عالقة له ،  الزيدية مذهب مستقل يتبع أئمة آل البيت أصوالً وفروعـًا-١٠
 باملعتزلة واألحناف إال كعالقة املذاهب ببعضها
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